
SAMBO-ICT CONFERENTIE 9 FEBRUARI 2018 ZADKINE ROTTERDAM

Van beheer naar regie via SURF

Johan Engels - MBO Utrecht

Frank Pinxt en Remco Rutten - SURF



1. Update SURFcumulus – Frank Pinxt

2. Update project Central Application Services – Remco Rutten

3. MBO Utrecht en SURFwireless – Johan Engels

Agenda



12 januari 2018
Tibert van Dijk — SURFnet, tibert.vandijk@surfnet.nl

SURFcumulus WERKGROEPSaMBO-ICT SURFcumulus

9 februari 2018
Frank Pinxt — SURFnet, frank.pinxt@surfnet.nl, sdm@surfnet.nl



Agenda

q Wat is SURFcumulus
q Voordelen SURFcumulus
q Rebranding van de dienst
q Serviceniveaus
q Stand van Zaken Leveranciers
q Stand van Zaken Instellingen
q Vragen



SURFcumulus



SURFcumulus Multi Cloud



SURFcumulus verlaagt drempels

q Rechtmatig
q Contractbeheer
q Bewerkersovereenkomst: compliancy statement geven inzicht in mate borging
q Dataclassificatie
q Pay as you go
q Transparantie over tarieven, voorwaarden en condities
q Instellingen worden betrokken in doorontwikkeling
q Not for profit, not for loss



Q1 2018: rebranding en uitbreiding SURFcumulus

q Eén dienst met verschillende service niveaus 
q Met één dienstbeschrijving
q Via één overeenkomst
q Via één werkmaatschappij (SURFnet)
q Met één factuur (vanuit SURFnet)
q Focus op stimuleren multicloud strategie



SURFcumulus rebranding proces

q 8 december 2017: voorgelegd aan de Regiegroep en goedgekeurd
q 22 jan: verwerken feedback dienstbeschrijving en nieuwe versie rondsturen
q 23 jan – 2 feb: technische review
q 2 feb: definitieve versie opstellen en rondsturen
q 3 feb – 7 feb: reservetijd



Serviceniveau SURFcumulus overzicht



Serviceniveau SURFcumulus overzicht met prijzen



Beschikbaarheid publieke aanbieders

Aanbieder Framework 
Agreement

Call-off Agreement Beschikbaar

SURFnet SVP Jul 2016
KPN Nov 2016 Dec 2016 Mar 2017
Vancis Nov 2016 Dec 2016 Mar 2017
Microsoft Azure Feb 2017 Nov 2017 Nov 2017
Amazon AWS Feb 2017 Nov 2017 Jan 2018
Dimension Data Mar 2017 Okt 2017 Nov 2017
Interoute Mar 2017 Dec 2017 Feb 2018
Cloud Sigma Nov 2016 TBD TBD



SURFcumulus deelnemers

Managed Basic



Vragen ??

Frank Pinxt

frank.pinxt@surfnet.nl

sdm@surfnet.nl

06 10 48 11 72



STAND VAN ZAKEN

Project Central Application Services

SaMBO-ICT conferentie vrijdag 9 februari 2018

Remco Rutten – adviseur MBO.



Aanleiding

• In toenemende mate willen onderwijsinstellingen hun studenten en medewerkers toegang geven 
tot data en applicaties “anytime, anyplace, anywhere”. 
Dat is een uitdaging bij niet-SaaS applicaties

• Realisatie gebeurt door veel van de instellingen afzonderlijk 
• Benodigde technische kennis is specialistisch en schaars

• ICT-afdelingen van instellingen willen klantgerichter worden: ondersteuning van onderwijs (en 
onderzoek).

• Behoefte aan ‘ontzorging’ op het gebied van onderliggende techniek en/of leverancierscontracten.

• Verwachting van efficiency-voordelen door zaken gezamenlijk op te pakken.



• Komen tot een gezamenlijk dienst “Application Delivery as a Service”  onder de vlag van SURF.

• Gezamenlijk gebruik van platform en packaging-capaciteit

• Gezamenlijk gebruik van applicaties en packages

• Waar mogelijk ook gezamenlijk gebruik van applicatielicenties (?)

• Ontzorging van de instellingen t.a.v. application delivery

• Ontzorging van de instellingen t.a.v. aanbestedingen

Doelstellingen project CAS



• Ingerichte oplossing voor application delivery 
• Set van applicaties die bij de start voor delivery beschikbaar zijn
• Een dienstbeschrijving inclusief spelregels voor alle betrokken partijen
• Platform/portal waarmee de dienst wordt ontsloten voor eindgebruikers
• Ingerichte processen:

- Aanvraag van applicaties
- Delivery van applicaties
- Incidentmanagement
- Financiën (verrekening dienstverlening)
- Rapportages

• ….
• Ingerichte beheerorganisatie
• Contracten met leverancier(s) van de application delivery oplossing 

Beoogde projectresultaten CAS



• Instellingen in de lead
• Lessons learned (bijv. licenties en contracten) 

- vanuit project KUBUS en 
- vanuit eerder onderzoek naar gezamenlijke packaging

• Stuurgroep ingesteld
• 2 werkgroepen ingesteld (wg Governance en wg Techniek)

- Verkenning van huidige situatie bij de deelnemende instellingen
- Verkenning van het applicatielandschap bij de instellingen

• Visie en doelstellingen explicieter gemaakt
- Functionele architectuur
- Aanzet tot een business case
- PvA voor vervolg

• Commitment uitgesproken van deelnemende instellingen op directieniveau

Fasering: definitiefase



•SURF ontvangt eisen en wensen van de instellingen.

•SURF onderzoekt de haalbaarheid in de markt door een marktconsultatie

•Deze fase is net afgerond. Conclusie: CAS is haalbaar!

Fasering: haalbaarheidsfase



•Q1 Aanbesteding

•Q2 Contractering met leverancier en inrichten dienstverlening

•Q3 Start dienstverlening door SURF.

Fasering project CAS in 2018



1. Juridische aspecten

2. Licenties – gemeenschappelijk benutten in de cloud (?)

3. Wens van instellingen: levering vanaf medio 2018.

Belangrijkste uitdagingen



40

Remco Rutten
Adviseur MBO
SURF
remco.rutten@surf.nl
www.surf.nl

Dank voor uw aandacht!



ICT  Utrecht 2016

Sambo ICT 09-02-2018

Waarom SURFwireless bij MBO 
Utrecht

Welkom



Inhoudsopgave

Ons startpunt

Conclusie

Visie op het netwerk

Inleiding

Ervaringen Wifi



Visie op netwerk

Netwerk is een nuts voorziening
• Gas
• Water
• Licht
• Wifi

Draadloos tenzij

Moderne voorzieningen

Toekomstgericht / 
Toekomstvast

Ontzorgen (Regie)

Veilig netwerk (zonering /
quarantaine net)

Open netwerk Lid van de Surf Coöperatie 



Visie / startpunt

Transitie naar een ICT regie organisatie

Diensten uitbesteden waar mogelijk

Overall kennis aanwezig wifi en netwerken is 
aanwezig. Geen diepgaande netwerkkennis

Borging van de continuïteit van de 
dienstverlening

Vraagtekens bij de WiFi voorzieningen 
die we hadden



Motivatie keuze SURFwireless

Moderne voorzieningen

Toekomstgericht / Toekomstvast

Veilig netwerk (zonering / quarantaine net)

Diensten uitbesteden waar mogelijk

Diepgaande netwerkkennis aanwezig

Borging van de continuïteit van de dienstverlening



Pricing SURFwireless

Voorspelbare / vaste prijs

Geen interne FTE inhuren

Alle waar is naar zijn geld

Keuze voor SURFwireless

+



Startpunt praktische zin

Nieuw locatie inrichten - Daltonlaan
Verbouwing locatie - Bontekoelaan

Zomervakantie 2017 

Na de vakantie alles up and running

“Kleine projecten”
Netwerkupgrade



Ervaringen - Wifi

Project vervanging wifi

Ø Plannen gemaakt voor WiFi en achterliggend netwerk.
Ø Let op; je interne netwerk moet geschikt zijn.
Ø Ontwerp van WiFi punten op basis van metingen
Ø Vervangen van distributie en access switches (Poe+)
Ø Vervangen van bekabeling (ivm – upgrade netwerk)

Planning gemaakt voor de uitvoering

Ø Kennis ingekocht



Ervaringen - Wifi

Uitvoering project:

Ø Uitvoering tijdens de vakantie periode (juli en 
augustus)

Ø Improvisatie
Ø ‘Op tijd’ klaar, WiFi in de lucht

Ø Inregelen support



Conclusies

Uitvoering project
Ø Maximale eruit gehaald

Ervaringen gebruikers:
• Prima WiFi
• Compliment

Inzicht in ons Wifi verkeer

Vervolgstappen voor 2018 ingepland



Einde / Vragen / opmerkingen?


